Република Српска
Град Бања Лука
Градоначелник
Трг српских владара 1, Бања Лука

Број: 12-Г-5222/19
Дана, 05.12.2019.

На основу члана 70., члана 72. став 3. тачкe б), ц), д) и е) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14) и члана 14. Правилника о јавним набавкама Града
Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“ број 34/19), Градоначелник Бањалуке
доноси сљедећу
ОДЛУКУ
I
Одлука о избору најповољнијег понуђача, број 12-Г-4334/19 од 11.10.2019. године,
ставља се ван снаге.
II
Прихвата се приједлог Комисије и поступак јавне набавке, број 20-404-428/19
„Набавка паук возила“ се поништава.
Образложење
Комисија за јавну набавку „Набавка паук возила“, број 20-404-428/19, именована
рјешењем Градоначелника број 12-Г-3158/19 од 29.07.2019. године, провела је отворени
поступак јавне набавке. Одлуком Градоначелника број 12-Г-4334/19 од 11.10.2019. године,
као најповољнији понуђач изабран је „MIPEX-AUTO RS“ д.о.о. Бања Лука, јер је понудио
најнижу цијену у износу од 249.795,00 КМ са ПДВ-ом. Понуђач је, у складу с чланом 71.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ 39/14) и чланом 25. Правилника о
јавним набавкама Градске управе Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“
број 34/19) писменим путем обавјештен о избору.
Дана 06.11.2019. године, надлежно одјељење је упутило изабраном понуђачу захтјев
за доставу банкарске гаранције за добро извршење посла, као и за достављање атеста, у
складу са условима дефинисаним у тендерској документацији. Такође, актом од
12.11.2019. године изабрани понуђач је позван ради потписа уговора, за дан 15.11.2019.
године. Поводом поменутих позива, понуђач је дана 13.11.2019. године обавјестио
уговорни орган да не може извршити испоруку возила. Сходно наведеном, са понуђачем
„MIPEX-AUTO RS“ д.о.о. Бања Лука није закључен предметни уговор.
Комисија је поступила у складу с чланом 72. став 3. тачке б), ц), д) и е) Закона о
јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14), који гласе „Уговорни орган
доставља приједлог уговора оном понуђачу чија је понуда по ранг-листи одмах након
понуде најуспјешнијег понуђача, у случају да најуспјешнији понуђач: б) пропусти да
достави документацију која је била услов за потписивање уговора, а коју је био дужан да
тел:+387 51 244 400

факс: +387 51 212-526

www.banjaluka.rs.ba

gradonacelnik@banjaluka.rs.ba

прибави у складу са прописима у Босни и Херцеговини, или ц) у писаној форми одбије
додјелу уговора, или д) пропусти да достави гаранцију за извршење уговора у складу са
условима из тендерске документације и у року који му је одредио уговорни орган, или е)
пропусти да потпише уговор о набавци у року који му је одредио уговорни орган“.
Имајући у виду наведено, као и чињеницу да не постоји другорангирани понуђач у овој
набавци, прихваћен је приједлог Комисије као у диспозитиву.
Против ове одлуке може се изјавити жалба у писаној форми Канцеларији за
разматрање жалби путем уговорног органа – Градоначелника, Одсјека за јавне набавке у
року од 10 дана од дана пријема обавјештења о поништењу поступка. Жалба се подноси
директно на протокол уговорног органа у канцеларију 14 Градске управе Града Бањалука
или препорученом пошиљком, уз обавезну назнаку лота на који се иста односи.
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